Pracodawco, już dziś
zarezerwuj swoje
miejsce na Targach Pracy!
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku zapraszają
wszystkich pracodawców z województwa pomorskiego do wzięcia udziału w Metropolitalnych,
Pomorskich, Międzynarodowych Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości, które odbędą się 17
kwietnia 2013 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberEXPO w Gdańsku.
Nowa formuła Targów, które w tak dużej odsłonie na ogólnopolskim rynku pracy pojawiły się po
raz pierwszy w roku 2012, przyciągnęła rekordową liczbę 300 wystawców, wśród których znaleźli
się zarówno pracodawcy, jak i instytucje z otoczenia przedsiębiorczości, a także przedstawiciele
szkół i uczelni wyższych. Sukces ubiegłorocznej edycji targów potwierdziła również liczba kilkunastu tysięcy odwiedzających.
Ogromna promocja całego wydarzenia oraz duża różnorodność ofert pracy zadecydowały o niewątpliwym powodzeniu tego przedsięwzięcia. Sukces Targów został dostrzeżony nie tylko przez lokalną społeczność, ale także przez jedne z największych ogólnopolskich mediów opiniotwórczych,
takie jak Gazeta Wyborcza, Dziennik Bałtycki, portal onet.pl.
Mając na uwadze prestiż i renomę Targów, zapraszamy do współpracy pracodawców, którzy posiadają co najmniej jedno wolne miejsce pracy.
Udział w tym przedsięwzięciu zapewni Państwu szereg korzyści. Każdy pracodawca będzie miał
bowiem możliwość dokonania wstępnej selekcji kandydatów i dotarcia z ofertami bezpośrednio
do wybranej grupy odbiorców, co pozwoli na skuteczne uzupełnienie kadry, a także szeroką promocję firmy i kreowanie jej pozytywnego wizerunku.
W ramach Targów zostanie również zorganizowany również konkurs dla wystawców na najładniejsze stoisko.
Dla odwiedzających przewidujemy także loterię i szereg innych atrakcji.
Ponadto wszystkim wystawcom zapewniamy:
• bezpłatne miejsce wystawowe
• catering.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oraz duże zainteresowanie wydarzeniem o uczestnictwie w
Targach zadecyduje kolejność zgłoszeń.
W związku z powyższym serdecznie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 17 marca 2013.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest poprawne wypełnienie go wraz z podaniem nazwy oraz liczby
oferowanych stanowisk pracy.
Więcej szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy Referatu Marketingu Pośrednictwa
Pracy, Promocji i Obsługi Medialnej:
Maciej Kurowski
58 732 52 69
Lidia Metel
58 732 52 99
Eliza Majerska
58 732 52 37

Przygotowując się do udziału w targach warto wiedzieć, w jakich warunkach wystawcy będą mogli
prezentować swoją ofertę. Organizatorzy zapewniają
pracodawcom dostęp do bezpłatnych, przestrzennych
boksów. Będą one wyposażone w niezbędny sprzęt
oraz dostęp do elektryczności

Każdy
z boksów wyposażony będzie
w stolik i dwa
krzesła

Na
targach
będziesz miał
dostęp do najważniejszych
mediów

Targowe
boksy wystawiennicze będą
miały powierzchnię 6m2.

AmberEXPO

AmberExpo jest zlokalizowane w gdańskiej Letnicy.
Dojazd do Centrum Wystawienniczo - Kongresowego
jest zatem bardzo łatwy. Można się tam dostać zarówno własnym samochodem (w bezpośrednim sąsiedztwie AmberEXPO znajduje się dostępny dla wystawców parking) lub środkami komunikacji miejskiej
- tramwajem linii numer 7

O AmberEXPO
AmberEXPO to nowoczesny obiekt o powierzchni wystawienniczej łącznie ok. 12 tys.
m kw., to trzy hale o powierzchni około 3900
m kw. każda oddzielone przesuwanymi ścianami umożliwiającymi elastyczne dopasowanie wielkości wystawienniczej do aktualnych
potrzeb. Dużym walorem jest także 16,5 metrowa wysokość części wystawowej hali poszerzającej możliwości eksponowania wielkogabarytowych eksponatów. Lokalizacja zaplecza
magazynowo - techniczne w bezpośrednim
sąsiedztwie hali umożliwia szybką i bezkolizyjną realizację zleceń.
Znaczącym atutem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo jest jego funkcja
kongresowa. Centrum posiada 4 nowocześnie
wyposażone sale konferencyjne oferujące
łącznie 1130 miejsc z możliwością elastycznego dostosowywania parametrów sal w stosunku do potrzeb klientów. Uzupełniają je salony
VIP-owskie oferując ekskluzywną przestrzeń
na specjalne spotkania. Również przestronny
hol jest miejscem sprzyjającym organizacji
wydarzeń o mniejszym zasięgu - typu przerwy
kawowe czy zadania recepcyjne. Dostęp do sal
konferencyjnych możliwy jest zarówno z zewnątrz jak i od strony hal wystawowych.
Znakomitym uzupełnieniem przestrzeni wewnętrznej Centrum Wystawienniczo - Kongresowego AmberExpo jest jego otoczenie.

Zgłoszenie swojego udziału w targach jest bardzo
proste. Wystarczy prawidłowo wypełnić formularz
zgłoszeniowy. Można to zrobić na dwa sposoby.
Pobierając specjalny druk ze strony internetowej
urzędu pracy bądź wypełniając elektroniczny formularz

AmberExpo To nie tylko dogodne, bezkolizyjne
drogi dojazdowe, parkingi z ok. 450 miejscami
na samochody osobowe, wydzielonymi także
miejsca parkingowe dla autokarów, ale również zewnętrzne tereny wystawiennicze.

